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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  
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12.03.2020 м. Харків № 8

Про створення комісії
щодо проведення обмежувальних
протиепідемічних заходів

На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» № 1645-ІП від 06.04.2000р. та наказу ректора «Про проведення карантину 
в ХНЕУ їм.. С. Кузнеця з метою запобігання поширенню короновірусу COVID- 
19» № 46 від 12.03.2020р. з метою профілактики та недопущення розповсюдження 
захворювань, спричинених новим короновірусу COVID-19 (інших видів інфекцій) 
та попередження виникнення спалаху епідемій

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

проведення обмежувальних1. Створити комісію для
протиепідемічних заходів у такому складі:

Отенко В.І. - заст. керівника (проректор з науково-педагогічної
роботи)

Зима О.Г. - заст. керівника (проректор з науково-педагогічної
роботи)

Бринза Н.О.
Мартіянова М.П.
Воронюк Є.В. 

міжнародного бізнесу 
Козлова І.М.
Добрунова Л.Е.
Дзеніс О.О. 

відносин
Клок О.П.
Бондаренко С.В.
Молодецька Г.Я. 

профкому ГТПО

- заст. декана факультету економічної інформатики
- заст. декана факультету економіки і права

заст. декана факультету консалтингу та

- заст. декана факультету менеджменту і маркетингу
- заст. декана фінансового факультету
- заст. декана факультету міжнародних економічних

- директор студмістечка 
фахівець І кат. відділу кадрів
- інженер кафедри економіки та соціальних наук, член



Пономаренко Н.С. - начальник господарчого відділу 
Любченко В.В. - комендант гуртожитку №2 «Полюс»
Колосова О.І. - комендант гуртожитку №3 «ІТ»
Марченко Т.Ф. - комендант гуртожитку №4 «Міжнародний»
Рилова JI.M. - комендант гуртожитку №5 «П'ятірочка»
Голубєва Н.О. - комендант гуртожитку №6 «Сінергія»
Пипенко С.М. - комендант гуртожитку №7 «Академічний»
КойнашМ.І. - голова первинної профспілкової організації
студентів, аспірантів та докторантів 
Огієнко Н.С. - голова молодіжної організації
2. Працівники та студенти із симптомами гострих респіраторних 

захворювань мають ПОВІДОМИТИ свого керівника, залишатися вдома та 
викликати лікаря.

3. Якщо на роботу вийшов працівник з гострим респіраторним 
захворюванням, його слід відокремити від інших працівників та негайно 
НАПРАВИТИ додому.

4. Ознайомити працівників та студентів з планами заходів щодо 
профілактики респіраторних захворювань, включаючи короновірус C0VID-19.

5. ЗАБЕЗПЕЧИТИ проведення частого вологого прибирання та 
провітрювання приміщень університету, гуртожитків, навчально- 
бібліотечного корпусу.

Відповідальними призначити: директора студмістечка Клок О.П.,
начальника господарчого відділу Пономаренко Н.С, комендантів навчальних 
корпусів, гуртожитків.

6. Контроль за виконанням розпорядження ПОКЛАДАЮ на 
заступника керівника (проректора з науково-педагогічної роботи) Зиму О.Г.

Володимир ПОНОМАРЕНКО


